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Kommande aktiviteter inom
Arbetsmiljöseniorerna
Afrikanska mästerverk på
Skeppsholmen
Datum: Onsdag 22 januari kl 13.00.
Kostnad: 150 kr
Färdväg: T-bana Kungsträdgården, och gå så
över bron, eller ta buss 65 från Centralen.
Anmälan senast den 15 januari till Kerstin
Wahlberg, kerstin.wahlberg@telia.com eller
telefon 08-510 23 069 el 070-483 86 25.

Besök på Rörstrands slott
Datum: Onsdag 12 februari kl.13.00.
Rörstrandsgat 5, Stockholm, nära St.
Eriksplan. Kostnad 100 kr/person inklusive
kaffe med kaka
Anmälan senast 3 februari till Mudite
Hoogland Krasts, mudite_hk@hotmail.com
tel: 08-7526334

Årsmöte
Datum: Torsdag 27 mars kl 11.00.
Plats: Arbetsmiljöinspektionen, Drottningholmsvägen 37. Efter mötesförhandlingar
kommer någon från Avd. för inspektion och
Barbro Köhler Krantz från internationella
sektionen att medverka. Smörgås och
kaffe/te serveras.
Anmälan senast den 23 mars till Annika
Hultin, annika5.hultin@telia.com eller
telefon 08-612 41 60 el 070-654 99 18.

Väpnargatan 1, bakom Dramaten, T-bana till
Östermalmstorg. Kostnad: 100 kr
Anmälan senast den 7 april till Björn
Andersson, bjorn.r.andersson@hotmail.com
eller telefon 08-27 98 85 el 0738-36 77 53.

Ordföranden har ordet
Gott Nytt År till er alla. Hoppas helgerna har
avlöpt lugnt och skönt. Det är väl inte många
som haft förmånen att ha en vit jul, men snö
kanske kommer. I väntan på snön kan vi
glädja oss åt alla aktiviteter vi ska ha i vår
förening det kommande halvåret. Styrelsen
har knåpat ihop ett omfattande program. Vi
planerar besöka Afrikanska mästerverk på
Skeppsholmen, Rörstrands slott och Hovstallet. Till våren planeras en gemensam utflykt.
Arbetsmiljöverket kommer att genomgå
stora förändringar under året. Flera distrikt
kommer att försvinna. Nu blir det bara fem
regioner kvar. Om detta och verkets internationella arbete kommer årsmötet att
handla. Hoppas att vi ses där.

Besök vid Hovstallet

Glöm inte att anmäla din e-postadress till vår
medlemsansvarige:
ulf.se.palmqvist@telia.com. Det underlättar
för oss om vi kan umgås per mejl. Vi har en
begränsad budget. Du hittar också information om verksamheten på vår hemsida:
www.arbetsmiljoseniorerna.se. Vi är tacksamma om Du sätter in medlemsavgiften om
100 alt. 20 kr på plusgiro 2 06 93-8 senast
den 27 mars.

Datum: Torsdag 10 april kl 14.00 (13.45).
Vi får visning av vagnar och hästar.

Annika Hultin

Fängelsemuseet på Långholmen
Tisdagen 10 september 2013 fick vi, 16
personer från Seniorerna, en fängslande
rundvandring på Långholmens fängelse,
”kåken, ”stillot” ”holmen”, ja, kärt barn har
många namn. Den forna malmgården blev
Stockholms första spinnhus, och utvecklades
sedan till att bli landet största och kanske
mest kända fängelse. Nu har det blivit
museum och hotell, festlokal och värdshus.

Vår guide hade fångvaktaruniform och
lotsade oss genom utställningen Från Brott
till Boja, och vi fick berättat hur det hårda
fängelselivet tedde sig förr. Carl Mikael
Bellman, Barbro Alving (Bang) och Jan
Guillou och många andra har någon tid suttit
här. Vi fick gå in i en autentisk cell, och
även se Rastgården, som är den enda i sitt
slag som finns bevarad i Sverige. Det sista
dödsstraffet i Sverige utdömdes här 1910 då
rånmördaren Alfred Ander avrättades med
en för tillfället specialimporterad giljotin
från Frankrike.

Vi tackade för en intressant visning, och de
flesta avslutade besöket med en god lunch
på Långholmens Wärdshus.
Mudite Hoogland Krasts

Besök på Fryshuset
Den 15 oktober gjorde vi ett besök på
Fryshuset. Vi blev väl mottagna av Tomas
Almgren, som gjorde en förnämlig presentation av Fryshusets olika verksamheter.

Förutom i Stockholm har Fryshuset verksamheter i Göteborg och Malmö. Man bjuder på en mängd olika aktiviter, som jobb
med återvinning, målning, kontorsservice,
och datorarbete. Fritidsaktiviteter har man
också: basket, skateboard, filmning och
arbete med ensamkommande flyktingbarn.
Dessutom driver man skolor, både på grundskole- och gymnasienivå.
Fryshuset är en stiftelse, som bedriver sin
verksamhet i nära samarbete med KFUM.
Tomas berättade att man får ekonomiskt
bidrag av Stockholms stad men även intäkter
från postkodlotteriet och allmänna arvsfonden. Ett projekt som nyligen börjat är arbete
med FAS-3 personer. Det riktar sig främst
till unga personer utan jobb. Syftet är att
förhindra utanförskap. Här samarbetar man
med arbetsförmedlingen.
Ett annat projekt är LUGNA GATAN, som
man bedriver tillsammans med Citypolisen.
Där arbetar ca 50-70 personer på kvällar och
nätter och försöker komma i kontakt med

ungdomar i syfte att förhindra våld. Man har
inga vapen eller andra maktmedel. Vid
behov kan man kalla på polis, ordningsvakt
eller väktare. Avslutningsvis fick vi en rundvandring i Fryshuset lokaler och såg skateboardbana och sporthallar. Efteråt åt vi en
god lunch i Fryshusets matsal.
Annika Hultin

Seniorernas höstmöte
Årets höstmöte hölls i Arbetsmiljöinspektionens lokaler vi Drottningholmsvägen.
Mötet hade samlat ett knappt 40-tal medlemmar. Ordförande Annika Hultin hälsade
välkommen varefter Dan Holmqvist tog över
ordförandeklubban för medlemsmötet. Det
kommande årets aktiviteter diskuterades.
Monica Torgrip, chef för enheten för teknik
(RET) och Anna Middelman, chefsjurist vid
AV, höll var sitt mycket uppskattat föredrag.
Monica har arbetat i drygt 4 år på verket.
Hon anställdes i samband med en stor satsning på marknadskontroll. Marknadskontroll
(MK) utförs av AV för att bedöma att produkter på den svenska marknaden uppfyller
gällande krav. Monica redogjorde för skillnaden mellan EUs arbetsmiljödirektiv och
produktdirektiv.

AV:s tillsynsområde är maskindirektivet,
utrustning och säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar (ATEX), personlig
skyddsutrustning, tryckkärl, stegar och
ställningar.
Syftet med produktdirektiven är att undanröja tekniska handelshinder och att säker-

ställa att produkter har konstruerats och
tillverkats så att användningen kan ske på ett
säkert sätt. Olika standarder ger tekniska
specifikationer till kraven i direktiven. Produkter som uppfyller säkerhetskraven ska
CE-märkas.
Förutom av särskilda kampanjer kan MK
initieras av enskilda inspektioner och rapporter om tillbud och olyckor. Information
från konkurrenter är också skäl till MK.
Efter kaffet kom chefsjuristen Anna Middelman. Hon hade färsk information om den
förestående omorganisationen på Arbetsmiljöverket. Från den 1 januari 2014 kommer Arbetsmiljöverket att ha fem regioner:
Nord, Öst, Väst, Mitt och Syd. Regionerna
kommer att bilda en avdelning med Håkan
Olsson som chef. Varje region kommer att
ledas av en enhetschef och en eller flera
sektionschefer. Varje region kommer att ha
ett filialkontor.

Antalet platser där Arbetsmiljöinspektionen
kommer att finnas nästan halveras. Ingen
person kommer att sägas upp men det kan bli
aktuellt med andra arbetsuppgifter. Samtliga
jurister kommer att tillhöra avdelningen för
juridik. De jurister som idag sitter ute på ett
distrikt kommer att göra det i fortsättningen
också. Alla regioners beslut kommer att
skrivas av avdelningen för juridik, liksom
alla tillstånd.
Anna berörde också juridiska avdelningens
handläggning av överklagningsärenden.
Handläggningstiderna har förkortats
avsevärt.

Kerstin Wahlberg och Annika Hultin

Julbord på Rosendals Wärdshus
Seniorföreningen ordnade för första gången
ett gemensamt julbord. Det var på Rosendals
Wärdshus Totalt blev vi 17 personer som i
regn och snöglopp tog oss till värdshuset, där
vi först fick glögg och pepparkakor så att vi
skulle få upp värmen igen. Efter det fick vi
sätta oss vid ett dukat långbord.
Stämningen var hög och gemytlig och steg
efter hand när vi blev allt mättare. Några ur
gamla Västra sången tog upp några snapsvisor och det förhöjde stämningen ytterligare. Efter några timmar bröt vi upp, och nu
tittade faktiskt solen fram med några bleka
strålar.
Jag hoppas att detta inte var sista gången vi
kan ses och äta julbord.
Jan Olof Norén

Vad sker ute i landet?
Inom Arbetsmiljöseniorerna är vi medvetna
om att våra medlemmar ute i landet inte kan
följa med på våra aktiviteter i samma utsträckning. Våra arrangemang är med enstaka undantag förlagda till Stockholmsområdet, och därför är medlemsavgiften
för övriga extra låg.
Men vi hoppas och vill uppmuntra att medlemmar som varit verksamma på våra distrikt håller kontakt med varandra ändå. Vi tar
därför gärna in rapporter om sådant här i
Seniorbladet. Här kommer något stimulerande från Växjö:

Rapport från Växjö
Vi som arbetat på Växjö distriktet har sällan
möjlighet att delta i de trevliga aktiviteter
som anordnas i Stockholm. Men det hindrar
inte oss från att träffas, antingen bara Växjögänget eller med kamraterna i Växjö, Jönköping och Kalmar tillsammans. Självfallet är

alla med, oavsett tidigare arbetsuppgifter.
Sedan jag gick i pension för snart fem år
sedan har vi hunnit med flera vår- och höstmöten. Det var naturligt att jag tog initiativ
till att vi skulle träffas.
Växjö-gänget har bland annat varit i Ljungby, på Öland två vändor och i Karlskrona.
Vi har ätit gott, upplevt natur och fått olika
kulturella upplevelser. Senast träffades det
stora gänget i Värnamo. Vi åt på Gästgiveriet och besökte sedan Vandalorum, det fina
centret för konst och design. Vi var faktiskt
24 personer vilket jag tyckte var fantastiskt.
Fler var intresserade att komma men av olika
skäl förhindrade.
Visst finns de några som inte " bryr sig" men
de är inte många. Nästa höst kommer vi att
träffas i Växjö och gå på bland annat Utvandrarnas hus. Det är viktigt med lite framförhållning, så att det inte rinner ut i sanden.
Det absolut roligaste är att träffas och ha tid
att prata med varandra. Jag vill berätta detta i
Seniorbladet så att fler vet att vi har ordnade
möten för seniorer även ute i landet. Vi
hoppas att det kan leda till efterföljd.
Anna-Lisa Ternelius

Gott Nytt År!
Och så önskar jag förstås er alla ett riktigt
gott nytt år, och varmt välkomna till våra
träffar! Vi vill gärna hålla kontakt även med
dem som bor långt från Stockholm, och det
försöker vi göra med Seniorbladet.
Arne Stråby

